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Waar is Biritu?
Kindmigratie in Ethiopië

What one hopes for is always
better than what one has.
Ethiopian proverb

Biritu
11 jaar, toen hij nog thuis woonde, inmiddels is hij verdwenen.

Biritu
Terug in de tijd. De elfjarige Biritu
is thuis. Zo-even plensde het van
de regen, maar nu is het droog. Het
ruikt fris in de hoge bergen waar het
dorp ligt.
Biritu staart naar de grond, zijn
schouders gespannen. Stukje bij
beetje vertelt hij zijn verhaal. Zijn
lievelingseten is vlees. Hij vindt het
leuk om klusjes te doen voor zijn
moeder, zoals water halen of gras
snijden. In zijn vrije tijd voetbalt hij
graag.
Een gewoon kind. Een liefdevolle
familie, zo blijkt uit zijn verhaal. En
toch probeerde Biritu weg te lopen
van huis.
“Ik schaam me. Ik heb geen
schoolboeken of pen. Als andere
kinderen op een feestdag nieuwe
kleren dragen, loop ik in mijn oude
versleten kleren, omdat mijn ouders
geen geld hebben voor nieuwe.
Daar word ik verdrietig van en dat is
waarom ik weg wil. Mijn broer is ook
weggegaan. Hij werkt op het land en
vertelde me dat daar genoeg werk is.
Ik kan goed bakken en wil naar mijn

broer toe, om in dat gebied als bakker te werken. Dan
kan ik tweehonderdvijftig birr per maand verdienen.
Mijn moeder kwam erachter dat ik weg wilde lopen. Ze
smeekte mij om te blijven en leende geld voor een pen
en schoolboeken. Ook beloofde ze dat ik binnenkort
nieuwe schoenen en kleren krijg. Ik weet ook wel dat
het gevaarlijk is voor kinderen om weg te lopen. Er zijn
zelfs kinderen in ons dorp doodgegaan terwijl ze op reis
waren. Maar veel van mijn vriendjes gingen wel en ik
wil gewoon een tijdje werken. Als ik dan terugkom, heb
ik geld voor school. Dan kan ik leerkracht of verpleger
worden.”

Selam
Vandaag: anderhalf jaar later. Buiten een zinderende
hitte. Binnen in het traditionele ronde strohuis is het
donker en koel. Langs de wand staan bedden: één voor
Selam en haar man, één voor Biritu en zijn broer. De os
herkauwt rustig op zijn plek naast de deur.
Selam, de moeder van Biritu, schenkt boarde in – een
drank van gerst, maïs en water. Ze gaat op het houten
bankje bij de tafel zitten. ‘Happy life from now’, stelt het
plastic tafelkleedje. Selam haalt een keer diep adem.
“In september was het Ethiopische nieuwjaarsfeest. Ik
was injera aan het maken en zocht Biritu. Hij is goed in
bakken en ik wilde zijn hulp. Ik riep hem, maar hij was
niet rondom het huis. Ik zocht overal; hij was verdwenen.

Een week lang heb ik onafgebroken gehuild. Waar ik al
die tijd bang voor was, gebeurde: ik verloor mijn kind. Ik
heb zo hard geprobeerd om genoeg geld te verdienen,
maar ik was ziek en had nauwelijks energie. We leven als
gezin met de dag. Elke dag ben ik dankbaar voor wat ik
die dag kreeg en bid ik voor de volgende dag.
Ik weet niet waar Biritu nu is. Ik ben teleurgesteld en
bezorgd. Misschien lijdt hij honger. Misschien bedelt hij
bij anderen om voedsel. Maar ík ben zijn moeder. Ik moet
voor hem zorgen. Of ik nu rijk ben of arm: hij zou bij mij
moeten blijven. Elke dag bid ik tot God dat hij mijn zoon
beschermt. Als hij terugkomt, is het eerste wat ik zal
zeggen: ‘Je bent welkom hier, ga alsjeblieft terug naar
school.’ Biritu zat in groep vijf toen hij wegliep.”

Semere
Stilzwijgend luistert de twintigjarige Semere naar het
verhaal van zijn moeder. Hij zit op het bed waarin
hij vroeger met Biritu sliep. Jarenlang lag Biritu daar
alleen, wachtend op zijn grote broer. Nu is het Semere
die ’s nachts alleen in dat bed ligt.
“Ik mis mijn broertje. Ik heb hem verteld dat hij niet
moest gaan; dat het voor mij niets heeft opgeleverd.
Voordat ik terugkeerde naar huis was hij weg. Ik denk
vaak aan Biritu. Vooral als ik de os of de kippen zie: mijn
broertje hielp om die te kopen. Hij deed klusjes om geld
te verdienen en droeg vierhonderd birr bij aan de os.
Mijn hoop was dat mijn leven zou veranderen door

migratie. Er veranderde niets… Veel
van mijn vrienden trokken weg uit het
dorp en ik besloot mee te gaan. Met
de bus ging ik naar het stadje aan
de voet van de berg. Vandaar ben ik
uiteindelijk naar de plek gegaan waar
ik jarenlang werkte als veehoeder.
Samen met vier andere jongens
sliep ik in het veld in een klein hutje
dat niet eens bescherming bood
tegen wilde dieren. We verdienden
nauwelijks geld.
Op een dag werd ik wakker en
besloot te stoppen. Ik was in de
eerste plaats weggegaan om een
goed inkomen te krijgen, maar dat
had ik niet. Waarom zou ik nog meer
tijd verspillen? Mijn werk voelde als
een gevangenis, ik was niet gelukkig.
Hier bij mijn ouders heb ik mijn
vrijheid terug.
Ik snap eindelijk waarom mijn moeder
me probeerde tegen te houden toen
ik wegging. Ik zei tegen haar toen ik
terugkwam: ‘Ik heb een fout gemaakt,
mama.’ Als mijn broertje terugkomt,
sluit ik hem in mijn armen en zeg: ‘We
gaan samenwerken en voor elkaar
zorgen.’”

‘Ik was injera aan het bakken en riep Biritu om te
helpen. Hij kwam niet. Ik zocht overal, maar het
was te laat. Een week lang heb ik onafgebroken
gehuild. Ik verloor mijn kind. Het doet pijn dat hij
misschien bij anderen bedelt om voedsel. Ik ben
toch zijn moeder?!’
Selam
moeder van Semere (20) en Biritu (12)

‘Ik vertelde mijn broer dat hij niet moest gaan.
Weggaan was een foute beslissing van mij. Mijn
hoop was destijds dat mijn leven beter zou
worden. Er veranderde niets. Ik voelde me alleen
en het werk voelde als een gevangenis. Nu heb
ik mijn vrijheid weer terug.’
Semere
20 jaar, broer van Biritu, keerde terug na migratie

Kindmigratie
Biritu en Semere zijn niet de enige
kinderen die zonder begeleiding
van een volwassene migreerden.
Wereldwijd groeit het aantal
kinderen dat onbegeleid op
reis gaat om zich in een andere
plaats te vestigen explosief.
UNICEF noemt de stijging in de
afgelopen jaren alarmerend.1 Terwijl
migratie veelvuldig het thema is
van maatschappelijk debat en
wetenschappelijk onderzoek,
blijft kindmigratie – begeleid en
onbegeleid - een haast onzichtbaar
fenomeen. 2

Internationale kindmigratie
Het tekort aan onderzoek naar
kindmigratie is groot. Naar schatting
leven ongeveer dertig miljoen
kinderen buiten de grenzen van hun
geboorteland, waarvan de meeste in
Afrika. 3 Als het gaat om internationale
migratie blijven vooral alleenreizende
kinderen onder de radar.4 Veel
kinderen worden niet geregistreerd
en de omvang van onbegeleide
kindmigratie is dan ook moeilijk te
duiden. 5 Recent onderzoek wijst uit

dat minimaal driehonderdduizend onbegeleide kinderen
die zonder begeleiding een landsgrens passeerden,
werden geregistreerd in tachtig landen. Dit is bijna een
vervijfvoudiging ten opzichte van vijf jaar daarvoor.6

Interne kindmigratie
Bij interne kindmigratie is het zo mogelijk nog moeilijker
om een goed beeld te vormen. Er is al weinig bekend
over de exacte trends en effecten van interne migratie
in het algemeen, laat staan over specifiek kindmigratie.
Onderzoekers en beleidsmakers zijn afhankelijk van
beperkt beschikbare en versnipperde data. Dat terwijl
het overgrote deel van migranten – bijna vier keer zoveel
als internationale migranten – zich binnen de grenzen
van het geboorteland verplaatst. Vermoedelijk is het
aantal kinderen dat intern onbegeleid migreert dan ook
velen malen groter dan internationaal.7

Kindmigratie in Ethiopië
In landen waar de inkomens laag zijn, komt onbegeleide
kindmigratie relatief veel voor. In Ethiopië - waar Biritu
vandaan komt - migreren jaarlijks duizenden kinderen
zelfstandig, zonder begeleiding van hun ouders. 8 Een
deel van hen trekt naar het buitenland. Veel jonge
meisjes gaan bijvoorbeeld naar Saoedi-Arabië, waar
ze als hulp in de huishouding aan het werk gaan.9 De
grootste migratiestroom is echter intern.10
Exacte cijfers zijn lastig te geven. Zoals eerder gesteld

is het onderzoek naar interne migratie al minimaal;
nog minder data is er beschikbaar als het specifiek
gaat om (onbegeleide) kindmigratie. Regionale
onderzoeken geven een idee van de enorme omvang
van kindmigratie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit cijfers van de
regio SNNPR in het zuiden van Ethiopië dat 35 procent
van de interne migranten tussen de vijf en negentien jaar
oud is.
Ingezoomd op één kebele* – de kebele waar Biritu’s
familie woont – blijken de percentages nog hoger te
liggen. Maar liefst 62 procent van de gezinnen heeft te
maken met kindmigratie. Meer dan driekwart van de
kinderen die migreert, gaat alleen op pad.11

Effecten van kindmigratie
Een extra complicatie als het gaat om onderzoek, is dat
kindmigranten vaak niet als zodanig worden gezien,
maar geduid worden met termen als ‘straatkind’ of
‘huismeisje’. Alleen al dat taalgebruik laat zien hoe
kwetsbaar kinderen zijn die zonder begeleiding van
een volwassene migreren.12 Misbruik, mishandeling en
uitbuiting zijn reële gevaren voor kindmigranten, tijdens
de reis én op de plek van bestemming.13
Kinderen die alleen reizen hebben niet de bescherming
en ondersteuning van hun familie. 14 Vooral ‘overstap’plaatsen zoals trein- en busstations zijn gevaarlijk voor
jonge migranten. Een verdwaald of verward kind, zal
geneigd zijn om hulp te accepteren van iemand met

slechte intenties.15 Uitbuiting en
kinderarbeid komen veelvuldig
voor, omdat kinderen nog niet
de vaardigheden hebben te
onderhandelen of zich te verweren
tegen hun werkgevers.16 Voornamelijk
meisjes, maar ook jongens, lopen
gevaar om seksueel misbruikt
te worden of in de prostitutie te
belanden.17
Het beschermen van kinderen die
migreren, begint met betere data.
Hulp- en kinderrechtenorganisaties
roepen op om dat te verzamelen.18
Meer onderzoek helpt om de effecten
van kindmigratie beter te begrijpen
– op de plaats van herkomst en de
plaats van vestiging. Daarop kan dan
gerichter beleid gemaakt worden
en gezinnen en kinderen kunnen
de informatie gebruiken om een
weloverwogen beslissing te maken
over migratie.19
De vraag: Waar is Biritu? is daarmee
belangrijk om te beantwoorden. Wat
motiveert kinderen om alleen op pad
te gaan? Wat komen zij onderweg
tegen? Hoe ziet hun leven op de
plaats van bestemming eruit?

1 De noten zijn achterin dit boek te vinden
* Ethiopië is op de volgende manier bestuurlijk ingedeeld:
regio’s, zones, woredas (districten), kebeles. Kebeles zijn de
kleinste bestuurlijke laag, vergelijkbaar met de Nederlandse
gemeente.

‘Kinderen gaan weg uit dit gebied vanwege
de armoede. Ze zijn het zat om gescheurde
kleren te dragen. De enkelingen die succesvol
zijn, keren na hun migratie weer terug. Met hun
mobieltjes, mooie kleding en nieuwe schoenen
verleiden ze anderen om ook te gaan.’
Sitota
leider van een dorpsgemeenschap in het hoogland

Jemal
politieagent op het platteland

‘Met de tijd zal het veranderen, dat kinderen
migreren. We vertellen op scholen over de
risico's zoals kinderarbeid en mensenhandel.
We moeten blijven investeren in bewustwording
over kindmigratie. Dat is het allerbelangrijkste.’
Admassu
politieagent op het platteland

Hoogland
Groen gebergte zo ver het oog reikt.
Smalle zandpaden lopen recht langs
steile kliffen. Traditionele ronde
huizen als markeerpunten in het
landschap. Om de huizen heen is
het gecultiveerd. Rechte akkers met
maïs en gerst. Eilandjes in het ruige
landschap.

Sitota
Sitota is dorpsmanager in de
Ethiopische hooglanden, aangesteld
door de overheid. In het gebied
waarover hij bewind voert, ligt ook
het dorp van Biritu’s familie. Zijn
kantoor bevindt zich in het centrum,
vlakbij een groot open terrein waar
de markt gehouden wordt. Een
verzamelplaats voor de inwoners
van het gebied.
Het kantoor van Sitota is eenvoudig:
een groot bureau dat vol ligt
met papieren wordt geflankeerd
door twee houten banken. De
dorpsmanager vertelt hoe hij met
lede ogen aanziet dat kinderen uit
de hooglanden wegtrekken.
“Migratie is schadelijk, maar
hardnekkig. Elk jaar vertrekken rond

de honderd kinderen. Sommige van hen gaan zelfs
weg uit Ethiopië. De mensen hier zijn arm. Vaak kunnen
ouders maar voor één of twee kinderen onderwijs
betalen. Kinderen gaan alleen op pad.

Jemal

Enku

Dat heeft grote gevolgen. Ik ken het verhaal van een
jongen die werd vermoord. Hij ging ver weg, naar een
gebied waar een ander volk leeft. Een andere jongen
stierf tijdens het werk. Zijn ouders konden hem niet
begraven omdat het twintigduizend birr kostte om het
lichaam over te brengen.

Jemal en zijn collega Admassu werken bij de
plaatselijke politie-eenheid. Ze zitten op de houten
banken langs de wanden van het kantoor van de
dorpsmanager. Admassu leunt op zijn geweer, dat
voor hem op de grond staat. Door de openstaande
deur, observeert hij wat er buiten gebeurt. De jonge
agenten proberen samen met dorpsmanager Sitota,
de traditionele dorpshoofden en ngo-medewerkers
migratie te voorkomen.

Ook meisjes migreren. Ze hebben onbeschermde seks
of worden verkracht. Als ze zwanger zijn, proberen ze
zelf abortus te plegen. Er zijn zelfs meisjes die hun kind
verdrinken of van een rots gooien; vanwege de armoede
zien ze geen andere uitweg.

“We pakken kinderen op die alleen proberen te migreren.
We brengen ze terug naar huis en gaan in gesprek
met de ouders over een oplossing. Meisjes worden
teruggebracht door vrouwelijke politieagenten, de
jongens door ons.

Enku komt rechtstreeks van het
land, haar werkkleding nog aan.
Ze zit op een heuvel vlak bij haar
huis. Gedachteloos speelt ze met
het boomblad in haar handen. Haar
blote voeten zijn eeltig, sporen van
jarenlang hard werken. Haar hoofd
gebogen; een gebroken vrouw.
Al haar vijf kinderen heeft ze zien
vertrekken.

De meeste inwoners van dit gebied accepteren
migratie als onderdeel van het dagelijks leven. Ik voel
me machteloos. Kinderen en ook ouders zien alleen de
succesverhalen. Jongens en meisjes die na een aantal
jaar terugkeren met mobiele telefoons, mooie kleding en
nieuwe schoenen. De kinderen die ‘falen’, zien we niet
terug.

De gezinnen zijn groot. Dat betekent dat ouders niet
al hun kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben.
Kinderen lijden honger en werken hard mee met hun
ouders. Daarom gaan veel van hen weg. Ik denk dat
dé oplossing voor migratie ligt in voorlichting over
gezinsplanning. Daar is weinig kennis over. Met kleinere
gezinnen zijn kinderen minder snel genoodzaakt om te
migreren.

Het zou beter zijn als teruggekeerde kinderen hun
verdiende geld wijs besteden. Ik zie dat ze drank of
onnodige spullen kopen. Jongens proberen meisjes
te imponeren met hun geld. Als het op is, migreren ze
opnieuw. Als ze investeren in bijvoorbeeld een koe, zou
dat onze dorpsgemeenschap verbeteren.”

Migratie is gevaarlijk. Kinderen, maar ook ouders,
beseffen vaak niet wat de gevolgen kunnen zijn.
Sommige ouders zeggen zelfs: ‘Ga maar, net als je
oudere broer.’ De gevaren zijn enorm. Kinderen worden
verhandeld of uitgebuit op de plaats waar ze komen te
werken.”

“We zijn arm hier. Ouders kunnen
hun kinderen niet geven wat ze
nodig hebben: schoenen, kleding,
schoolboeken… Ik voel een diepe pijn
in mijn hart. Mijn kinderen gingen
allemaal weg, op zoek naar een beter
leven. Ik weet niet waar ze werken.
Mijn dochters misschien bij iemand in
huis, mijn zoons op het veld.
Mijn oudste zoon ging nog naar
school toen hij vertrok. Hij vertelde
me: ‘Mama, ik wil geld verdienen en
licht in ons leven brengen.’ Het liep
anders. Tijdens zijn werk op het veld
is hij gegrepen door een krokodil. Hij
stierf. De eucalyptusbomen bij het
huis zijn mijn mooiste herinnering aan
hem. Hij plantte die, met als doel een
beter huis voor ons te bouwen.”

‘Migratie is niet goed. Kinderen die opgroeien
en dan hun moeder verlaten: hoe kan dat goed
zijn? Al mijn vijf kinderen zijn weggegaan uit de
armoede hier; op zoek naar licht en hoop. Dat
doet elke dag pijn.’
Enku

mist haar kinderen elke dag, haar oudste zoon overleed op
de plaats waar hij naartoe migreerde

The little stars will always shine, while
the great sun is often eclipsed.
Ethiopian proverb

Droom
Op hun knieën, het papier op
de betonnen vloer, tekenen de
jongens hun droomhuis. Opperste
concentratie. Vriendjes die over
hun schouder meekijken, worden
niet opgemerkt. Langzaam krijgt
de tekening vorm: een auto, een
huis met een kleurrijk dak. De twee
kinderen zien niet van elkaar wat ze
tekenen. Toch zijn er gelijkenissen.

Belay
De compound waar de twaalfjarige
Belay woont, is afgesloten met
een hek. Een bewaker is dag en
nacht aanwezig. De kinderen in
het opvangcentrum zijn tussen de
zeven en zeventien jaar oud. Van
straat gehaald, wachten ze nu op
hereniging met hun familie. Na
maanden, soms jaren, slapen de
kinderen eindelijk weer in een bed.
De droom waarmee het allemaal
begon nog steeds in hun hoofd: een
beter leven.

“Thuis moest ik elke dag hard werken. Daarom ben ik
weggelopen, samen met een vriend. Ik was helemaal niet
bang, want mijn vriend was al eerder in de stad geweest.
Mijn droom was om geld te verdienen. Ik wilde daarmee
schapen en een os kopen. Het geld dat over was, zou ik
gaan gebruiken voor school. Wat was ik gelukkig toen
ik de stad voor het eerst zag! Ik had nog nooit zoiets
gezien; er was zelfs een voetbalstadion.
Toch was het leven op straat niet wat ik ervan
verwachtte. We sliepen op de natte grond. Ik voelde
me heel alleen. Sommige mensen lieten mij en andere
kinderen werken, maar betaalden vervolgens niet. De
oudere straatkinderen sloegen ons. Ik had honger en
was bang. Nu is het mijn droom om terug te gaan naar
huis. Later wil ik dokter of leraar worden. En ik zal áltijd
blijven voetballen.”

Memhiru, 41 jaar, voerde als programmacoördinator
bij een Ethiopische ngo een ontwikkelingsprogramma
uit in de hooglanden. Gelijktijdig behaalde hij zijn
academische graad met onderzoek naar kindmigratie
in het gebied waar hij woont.
“Ongeveer vijf jaar geleden zag ik het voor het eerst:
kinderen die zonder hun ouders migreerden. Ik woon
al jaren in dit gebied, maar dit was nieuw voor mij.
Ook andere inwoners van mijn stad waren verbaasd.
Het fenomeen intrigeerde me. Waarom migreren deze
kinderen? Waar gaan ze naartoe?

Memhiru

Uit mijn onderzoek blijkt dat kinderen dromen van een
beter leven. Sommige kinderen gaan weg om uit een
onveilige thuissituatie te ontsnappen. Andere kinderen
migreren omdat ze een betere economische situatie
willen. Wat de reden ook is: kinderen nemen het risico,
omdat ze verwachten dat ze erop vooruitgaan.

Memhiru houdt met kracht het stuur in bedwang van
de witte Toyota Land Cruiser. De auto trilt en komt
met moeite de berg op. De onverharde weg zorgt
voor grote stofwolken. Memhiru heeft deze route vaak
afgelegd en kent elke kuil, iedere hobbel. Zelf woont hij
al jarenlang met zijn gezin in de stad aan de voet van
de berg.

Op mijn motor reisde ik naar gebieden ver in het zuiden
om te kijken waar kinderen terechtkomen. Het brak
mijn hart om te zien hoe onbeschermd ze daar leven
te midden van een andere bevolkingsgroep. Ik vond ze
verstopt in kleine zelfgebouwde hutten. Ze proberen
zichzelf te beschermen tegen agressie. Tegelijkertijd
zoeken ze naar mogelijkheden om geld te verdienen.

De migrantkinderen horen niet bij de
bevolkingsgroep in het gebied en
worden minder belangrijk gevonden.
Ik sprak bijvoorbeeld met een meisje
dat bij de politie meldde dat ze
misbruikt werd; de politie deed niets.
Kinderen hebben geen contract, dus
hun werkgever kan alles met hen
doen.
Toch kan migratie ook positief zijn.
Sommige kinderen verdienen een
goed inkomen en kunnen daarmee
hun situatie verbeteren. Het hangt
samen met de leeftijd, hoelang
de periode van migratie is en de
contacten die kinderen hebben.
Oudere jongens en meisjes zijn vaak
mondiger en beter in staat om te
onderhandelen met hun werkgever.
Er zijn ook kinderen die enkel twee
maanden in de zomer werken en zo
geld verdienen voor school. Als een
kind een goede familie vindt, kan het
een beter leven hebben dan op de
plaats van herkomst.”

Asrat (11 jaar) wil samen met zijn vrouw in zijn droomhuis wonen. Voor het huis staat zijn auto geparkeerd en in het huis heeft hij een Ethiopische koffieceremonie getekend. Asrat koos er niet zelf voor om te migreren, zijn moeder vroeg hem om te gaan. “Ik was bang toen ik op
reis ging, maar voor mijn moeder doe ik alles. Ze wilde dat ik geld ging verdienen zodat ze een nieuw huis kon bouwen."

Belay is twaalf en zijn grote droom is om later een eigen busje te hebben. Hij heeft zichzelf op de bestuurdersstoel getekend, zijn vrouw en
kind zitten achterin. Zijn droomhuis is een huis zoals je die veel in het laagland ziet. Kleurrijk met een driehoekpatroon in het dak.

No one knows what the
dawn will bring.
Ethiopian proverb

Busstation
Het is bedrijvig op het busstation
in de vroege ochtend. Chauffeurs
staan naast hun bus te wachten of in
groepjes te praten. Kinderen laveren
tussen de grote lijnbussen en kleine
stadsbusjes; ze verkopen kauwgom
en zakdoekjes. Uit verschillende
bussen klinkt muziek, mensen
roepen naar elkaar. Passagiers
stappen in of juist uit. De zon staat
nog niet hoog, maar het is al warm.
De lucht is stoffig van het droge
zand.

Hagos
Hagos (29 jaar) zit op de
bestuurdersstoel van zijn bus, de
deur staat open en zijn voeten
rusten op de treeplank. Hij vertelt
dat hij elke dag met kindmigratie te
maken heeft.
‘Dagelijks vervoer ik acht tot tien
plattelandskinderen. Ze reizen alleen,
maar ik vraag niet hoe oud ze zijn
of wat ze doen. Het zijn betalende

klanten en ik heb het geld nodig. Er is geen wet over
wat ik met deze kinderen moet doen. Ze willen naar een
stadje verderop. Ik denk om daar werk te zoeken bij
boeren.
Het is niet verboden om als kind alleen te reizen.
Misschien gaan ze wel naar familie, dat kan ook. Ik kan
er niets van zeggen en er niets aan veranderen. Ik heb
zelf twee kinderen: de oudste is zeven en de jongste vier
maanden. Ik zou niet willen dat zij migreren. Het is niet
goed om van de ene plaats naar de andere te trekken. Er
is geen familie en het is lastig om helemaal alleen in een
andere omgeving te leven.”

Feker
Grenzend aan het busstation zit een opvanghuis. Het is
niet groot: twee slaapzalen, een kantoor en een keuken.
Feker probeert er samen met haar collega’s kinderen te
stoppen op hun reis, voordat ze in contact komen met
brokers.
“De kinderen blijven hier een week tot tien dagen. Soms
langer als er omstandigheden zijn waardoor het kind niet
naar huis kan. We geven ze onderdak en psychologische
hulp. Vervolgens helpen we hen bij hun terugkeer naar
huis. Als er sprake is van mensenhandel gaan we naar de
politie.

We helpen kinderen tussen de zes en veertien jaar
oud. De verhouding tussen jongens en meisjes is gelijk.
Kinderen boven de veertien jaar mogen parttime
werken. We kunnen hen niet beschermen tegen migratie.
Afgelopen jaar brachten we driehonderd kinderen terug
naar huis.
Brokers hebben een keten vanaf de hooglanden tot aan
Addis; ze rekruteren mensen en hebben connecties waar
ze kinderen naartoe brengen. Veel van deze brokers
doen hun werk illegaal. Sommige kinderen worden
door hun familie naar de broker gebracht. De meeste
kinderen zijn alleen op pad en de brokers benaderen
hen. Het doel is puur economisch: het is hun inkomen.
Ze laten kinderen op de plaats van bestemming werken
of bedelen.”

Dawit
Een vijftal meisjes zit op de stoelen langs de muur,
wachtend op hun beurt. Boven hen hangen levensgrote
portretten van de politici die door de jaren heen aan de
macht waren. Dawit zoekt in zijn grote sleutelbos naar
de sleutel van de archiefkast. De multomappen in de
kast bevatten dossiers van werkgevers. Op de onderste
plank vindt hij uiteindelijk de contracten.
“Elke werkgever moet zo’n contract tekenen. Daarin

staan de rechten en verplichtingen.
Ze moeten het salaris op tijd betalen
en het meisje drie keer per dag een
maaltijd geven. Als een werkgever
iets verkeerds doet, zoals seksueel
misbruik of het niet betalen van loon,
dan zetten we dat in het dossier.
Dit bedrijf brengt werkgevers en
meisjes met elkaar in contact.
Elke maand plaats ik ongeveer
veertig meisjes als huishoudhulp,
schoonmaker of als hulp in hotels en
hotels. Er zijn veel illegale brokers.
Ze wachten de meisjes op bij het
busstation en zeggen hen te willen
helpen. Maar ze doen het alleen
voor het geld. Ze liggen er echt niet
wakker van als een meisje sterft.
Wij proberen als legaal bureau de
meisjes te helpen. We leggen uit
hoe ze geld kunnen sparen en welke
rechten werkgever en werknemer
hebben. Ook geven we advies over
hoe ze zichzelf kunnen beschermen
tegen seksueel geweld en hoe ze hivbesmetting kunnen voorkomen.”

‘Er zijn veel illegale handelaren in meisjes, zij
doen het alleen voor geld. Wij vertellen de
werkgever dat het meisje elke dag eten moet
krijgen en beschermd moet worden tegen
seksueel geweld. Ook trainen we de meisjes in
het voorkomen van hiv.’
Dawit

brengt als broker veertig meisjes per maand in contact met
werkgevers

Brokers die een legaal bedrijf hebben, laten werkgevers en werknemers een contract als deze ondertekening. Opgenomen zijn de
rechten en verplichtingen van beide partijen. Zo is de werkgever verplicht om de ‘menselijke waardigheid’ van de werknemer te
respecteren en de werknemer verplicht om lichamelijk en geestelijk fit op het werk te verschijnen.

‘Het leukste aan mijn werk? Dat is het inkomen.
Ik droom ervan om meer geld te verdienen
zodat ik mijn opleiding kan afmaken. Mijn ouders
konden mijn schoolgeld niet meer betalen toen
ik in groep zeven zat.’
Hakiem
14 jaar, werkt sinds zijn elfde als veehoeder

Makari droomt van een eigen boerderij in de hooglanden waar ook zijn ouders wonen. Hij tekende een huis (paars),
een geit (blauw), een schaap (boven de geit) en een keuken (helemaal rechts).

‘Mijn broer nam me mee om hier te werken. Ik
hoed het vee. Het werk is zwaar omdat je lang in
de zon staat, maar ik doe het voor het inkomen.
Ik krijg per landbouwseizoen betaald in maïs of
graan. In de toekomst hoop ik terug naar familie
te kunnen.’
Makari
vermoedelijk 12 jaar, woont bij de boer waar hij werkt

Laagland
Een lange, brede straat: de
levensader van dit dorp. Een
dronken man staart voor zich uit.
Kleine kinderen gaan op in hun spel.
Bij de ingang van een winkel wordt
geanimeerd gepraat. Een oudere
vrouw bezwijkt haast onder de
enorme bos takken op haar rug.

Hawi
De veertienjarige Hawi zit in de
schaduw op opgestapelde zakken
meel. Ze kan vanaf haar plaats net
bij de waterpomp en tapt water
in een jerrycan. Haar bewegingen
zijn rustig en gecontroleerd. Haar
ogen verraden dat ze een intelligent
meisje is.
“Een maand geleden kwam ik in dit
dorp. Ik doe huishoudelijk werk en na
onderhandeling met mijn werkgever
verdien ik driehonderd birr per
maand. Het is lang geleden dat ik
thuis ben geweest. Van mijn ouders
mocht ik niet meer naar school. Dat
deed pijn, want ik wil niets liever dan
leren. Mijn moeder en ik kregen ruzie
en toen ben ik weggelopen.
De vorige plaats waar ik werkte, was
niet fijn. Toen ik van vrienden hoorde
dat ik in de stad werk kon krijgen,
leende ik geld voor de bus. De dag
dat ik aankwam, ben ik naar een

broker gegaan. Hij heeft mij in contact gebracht met
de vrouw voor wie ik nu werk. Ik wist niet eens van het
bestaan van dit dorp.
Ik mis mijn familie, vooral mijn broer. Hij hielp me met
alles. Als ik schoolspullen of kleding nodig had, zorgde
hij daarvoor. Mijn grootste wens is dat ik terug kan naar
school, zodat ik mijn droom om lerares te worden waar
kan maken.”

Makari
De zon brandt fel. Makari stuwt met zijn stok het vee
vooruit. Als één koe afdwaalt, rent hij ernaartoe. Na een
tik tegen de dij loopt het beest terug naar de kudde.
Makari lijkt met zijn twaalf jaar klein naast de koeien
met hun enorme horens. Toch is het duidelijk dat hij de
controle heeft.
“Mijn broer nam me mee uit het hoogland hiernaartoe.
We reisden met de bus en zijn onderweg geen politie
tegengekomen. Mijn broer is ouder en ervaren, daarom
voelde ik me veilig. Hij nam me mee omdat ik dat graag
wilde. Ik ben nooit naar school geweest en wilde werken
om zo inkomen te krijgen.

Soms leen ik een telefoon en bel ik mijn familie. Ik heb
drie broers en één zus. Ik mis ze heel erg. Mijn grootste
droom is dat ik terug kan naar het hoogland, naar mijn
ouders. Dan kan ik daar zelf een boerderij beginnen.”
.

Yacob

Een militair zit op een stoel vlak bij het toegangshek.
Zijn gezicht strak, op zijn schoot een machinegeweer.
De politiecompound is groot, met veel kantoren en
slaapzalen. Een aantal agenten fitnest in de buitenlucht:
opdrukken, gewichtheffen. Voor de kantoren staan
politieauto’s geparkeerd
Het middelste kantoor is van hoofdcommissaris Yacob.
Hij straalt gezag uit: een gespierde, imposante man
van een jaar of vijftig. Al 27 jaar is Yacob politieman.
Zakelijk zet hij uiteen hoe de politie-eenheid in het
laagland te maken heeft met kindmigratie.

Ik werk hier nu een jaar als veehouder, samen met
andere jongens. We wisselen elkaar af. Samen slapen we
op de grond in de schuur bij de boer waar ik werk. In de
schuur wordt ook het graan opgeslagen. Ik ben blij dat ik
een fijne slaapplek heb.

“Kindmigratie brengt een hele reeks problemen met zich
mee: mensenhandel, diefstal, verslaving… Het is zaak dat
we dat voorkomen. Als politie doen we aan preventie,
onder andere via de basisscholen, maar dat is niet
afdoende. Vorig jaar brachten we vijfhonderd kinderen
terug naar huis, driehonderd migreerden opnieuw. Er is
een verschil tussen vrijwillige migratie en mensenhandel,
maar hoe het ook zij: kinderen onder de veertien jaar
moeten teruggebracht worden. De problemen zijn
zo groot dat we een agente hebben aangesteld die
gespecialiseerd is in kinderen.

Ik ben hier omdat ik het inkomen nodig heb, maar ik zou
liever teruggaan naar huis. Het is zwaar werk; we staan
lang in de brandende zon. Per landbouwseizoen krijg ik
betaald in maïs of graan.

We zijn in theorie als politie in staat om dit probleem
op te lossen. Helaas hebben we in de praktijk te weinig
capaciteit: het aantal kinderen dat migreert, is simpelweg
te groot. We werken daarom nauw samen met ngo’s.

Het is lastig dat die vaak na een paar
jaar weer vertrekken, je kunt dan
geen structurele plannen maken.
Elke ngo heeft een eigen agenda.
Op lange termijn zou economische
ontwikkeling een oplossing bieden
voor kindmigratie. Op korte termijn
is bewustwording de belangrijkste
sleutel.
We halen kinderen van straat als
ze bijvoorbeeld gestolen hebben
of overlast bezorgen doordat ze
verslaafd zijn. Ook komen er kinderen
bij ons die gered zijn vanuit een
situatie waarin ze misbruikt werden.
Ik ben er trots op dat een aantal
misbruikzaken voor de rechter is
gekomen en dat de daders zijn
vervolgd.
Als we kinderen van straat halen,
vangen we ze hier op de compound
op. Kinderen zijn vaak boos of bang;
voor hen staat het hier gelijk aan
een gevangenis. Ook frustraties
van mishandeling of misbruik
komen soms boven. Soms draaien
kinderen door. Het raam van de
meisjesslaapzaal is stukgeslagen
en ook de deur heeft deuken.
We proberen kinderen die echt
psychische hulp nodig hebben naar
een andere opvang te brengen.”

‘Mijn vader is overleden, daardoor was ons
gezin erg arm. Ik ben nooit naar school geweest.
Veel andere kinderen gingen weg uit het dorp,
daarom ging ik ook. Ik hoopte genoeg geld te
verdienen voor nieuwe kleren, maar dat is tot nu
toe niet gelukt.’
Rahwa
14 jaar, verdient als huismeisje driehonderd birr per maand

Rahwa is nog nooit naar school geweest en weet niet hoe ze een pen moet vasthouden. Ze heeft haar droomhuis niet getekend,
maar wil er wel over vertellen. Het is een huis gemaakt met bakstenen, waar ze woont met een man en haar kinderen.

Een groot huis met twee kamers en een salon: dat is het droomhuis van Hawi. Ze hoopt er later te wonen met haar eigen gezin.

‘Vanaf groep zes mocht ik van mijn ouders niet
meer naar school, toen ben ik weggelopen. Via
een tussenhandelaar uit de stad, kwam ik hier
terecht. Ik mis mijn familie, vooral mijn broer.
Hij kocht altijd schoolspullen voor mij omdat ik
ervan droom om juf te worden.’
Hawi
14 jaar, huismeisje, wil graag terug naar huis

‘Op het politieterrein worden de kinderen
opgevangen die we op straat vinden. Ze hebben
vaak heftige trauma’s en reageren boos op ons.
Een van de meisjes was zo in paniek dat ze het
raam van de slaapzaal stuksloeg.’
Kobebi
politieagente, gespecialiseerd in kindmigratie

‘Ik leef al vanaf mijn geboorte op straat. Mijn
vriendin is veertien en we zijn altijd samen. In de
nacht slapen we in de buurt van de hotels; op
een beschutte plek. Toch worden we ook daar
vaak lastiggevallen door mannen. We voelen ons
nergens écht veilig.’
Emiya

15 jaar, rechts op de foto, leeft op straat en werkt als prostituee

‘Ik kwam naar de stad om te werken als hulp
in de huishouding. Mijn werkgevers waren niet
goed voor me en daardoor kwam ik op straat
terecht. Ik leef hier nu een jaar. Mijn werk is
verschrikkelijk, maar ik weet niet hoe ik anders
moet overleven.’
Abrihet
vermoedelijk 16 jaar, leeft op straat en werkt als prostituee

One cannot stop sleeping because
of a fear for bad dreams.
Ethiopian proverb

Bisrat
De straten van Addis zijn levendig.
Winkelende tienermeisjes. Druk
telefonerende zakenmensen.
Straatverkopers met zonnebrillen of
sieraden. De blauwe taxibusjes zitten
vol. Auto’s rijden langzaam vanwege
de grote drukte.

Konijo
Op de middenberm zitten kinderen.
Hun kleding is gescheurd en vies, ze
dragen geen schoenen. Sommigen
hebben een plastic flesje met lijm in
hun handen en zijn duidelijk onder
invloed. Anderen bedelen bij de
autobestuurders om geld of eten.
Midden in het zicht, midden op de
weg: toch een compleet andere
wereld.
“Iedereen in Addis weet iets over
het leven van straatkinderen, ze zijn
onderdeel van de stad. Ik ben 22
jaar en doe de studie Biomedische
Technologie. Net als veel anderen
help ik straatkinderen waar ik kan,
maar het zijn er zó ontzettend veel.
Kinderen gaan naar Addis in de hoop
op werk. Ze zijn niet naar school

geweest en komen uit arme gezinnen. Sommigen niet
ouder dan zes jaar. Eenmaal in Addis ontdekken ze dat
het anders is dan ze hadden verwacht, en ze komen op
straat terecht. Ze leven in groepen, je ziet voornamelijk
jongens op straat. Er zijn ook meisjes die hun lichaam
gebruiken om geld te verdienen. Ik denk dat dat hen na
de vele verkrachtingen niet meer uitmaakt.
Veel kinderen snuiven lijm, gemaakt van schoenpoets.
Ze worden er high van en zijn daardoor onvoorspelbaar
en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Je ziet overal kinderen
met flesjes lijm in hun mouwen of onder hun vest.
Sommige kinderen hebben ruzie gehad met hun ouders
en willen niet terug. Andere kinderen willen wel, maar
hun familie heeft hoge verwachtingen en ze willen niet
terugkeren met gescheurde kleding.”

Bisrat
Het huisje van golfplaten dat aan de buitenkant zo
klein lijkt, is van binnen verrassend groot. Het staat
vol met stapelbedden. Naast de ingang staat een
tweepersoonsbed, waar de eigenaresse met haar twee
kinderen slaapt. Een ruimte verder staan nog meer
stapelbedden. Daar slapen oudere jongens, voor de
veiligheid van de kleintjes in een aparte ruimte.
Bisrat is een van de straatkinderen die hier slaapt.
Hij betaalt de eigenaresse een klein bedrag voor een
overnachting. Voor hem is het zijn thuis. De plaats
waardoor hij niet meer op straat hoeft te slapen en
bang hoeft te zijn dat de politie zijn hutje afbrandt.

“Mijn moeder overleed toen ik vier jaar was. Ik heb geen
enkele herinnering aan haar. Vanaf mijn vierde tot mijn
negende woonde ik in een militair kamp, vlak bij de
grens met Eritrea. De soldaten zorgden voor mij. Toen ik
negen jaar was, werd het kamp opgeheven en besloot ik
om naar mijn vader te gaan, die opnieuw getrouwd was.
Ik begon te werken op het busstation, als assistent van
de chauffeur. Mijn stiefmoeder was niet goed voor me, ik
kreeg geen eten thuis en ze was agressief. Na twee jaar
kregen we zo’n heftige ruzie dat ik haar sloeg en toen
ben ik weggerend.
Ik besloot dat niemand mij ooit nog op deze manier
zou behandelen. Op advies van oudere jongens ging
ik naar Addis, omdat ik geld wilde verdienen. Ik had
de hoofdstad nog nooit gezien en wist niet wat ik kon
verwachten. Zo belandde ik op straat. Inmiddels ben ik
zestien.
Bedelen is mijn manier van overleven. Als ik eten krijg,
eet ik het gelijk op. Mijn lievelingseten is alles met brood.
Ik mis mijn vader. Hij nam mij vroeger soms mee naar
een restaurant en kocht eten voor me. Die momenten
mis ik het meest. Ik wil niet dat hij doodgaat. Hij is de
enige persoon die ik heb. Eigenlijk zou ik bij hem willen
wonen, maar zolang mijn stiefmoeder er is, kan dat niet.
Het leven op straat is verschrikkelijk. Het ergste is dat
de oudere kinderen ons slaan en ons geld afpakken. Ze
willen dat wij geld voor hen verzamelen, zodat ze lijm
kunnen kopen. We moeten ook telefoons stelen. Als we

niet luisteren, slaan of snijden ze ons.
Ik leef in een groep met 25 andere
kinderen, waarvan vijf meisjes.
Ik sliep eerst op straat, maar nu
betaal ik 25 birr voor een bed. Het
is een fijne plek, maar pas is hier wel
alles uit mijn verkooptree gestolen:
sigaretten en kauwgom. Ik probeerde
dat op straat te verkopen om wat
geld te verdienen, nu heb ik niets
meer. Toch zou ik het liefst altijd bij de
eigenaresse blijven wonen. Soms heb
ik geen geld voor de overnachting
en dan vraag ik haar of ik later mag
betalen. Vaak vindt ze dat goed.
Ik heb geen wensen voor de
toekomst. Als ik geld zou hebben,
dan zou ik andere straatkinderen
helpen. Ik zou kleding, eten en alles
kopen wat ze nodig hebben. Je kunt
alleen overleven als je deelt. Als je
eten hebt, moet je het niet alleen
voor jezelf houden.
Later word ik waarschijnlijk chauffeur
van een taxibusje. Ik wil beginnen
als assistent en dan doorgroeien
tot chauffeur. Ik heb geen andere
mogelijkheden, dit is wat ik kan en
daarom wil ik dat worden.”

‘Ik mis mijn vader, maar ik heb geen telefoon om
hem te bellen. Mijn mooiste herinnering aan hem
is dat hij me meenam naar een restaurant. Ik
wil niet dat hij doodgaat. Mijn vader is de enige
persoon die ik heb.'
Bisrat
16 jaar, voelt zich vooral eenzaam wanneer hij gaat slapen

‘Ik heb geen wensen voor de toekomst. Als ik
geld had zou ik andere straatkinderen helpen
met kleren en eten. Je kunt alleen overleven
door te delen. Het is zinloos om een maaltijd
alleen te eten.’
Bisrat
16 jaar, leeft vanaf zijn vierde op straat

‘Geld is het enige dat telt op straat. De oudere
kinderen mishandelen ons en pakken ons geld
af. We moeten bedelen, zodat zij lijm kunnen
kopen om te snuiven. Ze dwingen ons om
telefoons te stelen. Als we 'nee' zeggen, slaan of
snijden ze ons.’
Bisrat
16 jaar, leeft in een groep met andere straatkinderen

Addis Abeba
Het heeft geregend en de smalle
straat is modderig. Om droge voeten
te houden, stappen de mannen van
de ene steen naar andere. Overal
ligt afval. Aan weerskanten van
de straat staan kleine huizen van
golfplaten, het doet denken aan
slecht geconstrueerde containers.
Sommige vrouwen zitten in de
deuropening. Anderen liggen op het
bed in hun huisje.

Liya
Door de deuropening is te zien hoe
klein de ruimte is. Een bed is eigenlijk
alles wat erin past. Van sommige
huisjes is de deur gesloten. Een jong
meisje zit voor een van de deuren.
Haar buurvrouw is fluisterend in
gesprek met een man voordat hij
naar binnen gaat.
“Ik ben in Addis geboren, maar ging
al heel snel bij mijn oma wonen
in het noorden van het land. Op
dertienjarige leeftijd ging ik terug
naar mijn familie omdat mijn oma niet
meer voor mij kon zorgen. Maar mijn

thuis is geen goede plek, ik ben daar niet langer dan
een maand geweest en kwam op straat terecht. Na drie
nachten op straat werd ik verkracht door vijf mannen,
dat was voor mij de eerste keer dat ik seks had.
Ik heb ongeveer een jaar op straat geleefd en werd bijna
elke nacht verkracht. Mensen deden alles met mij wat
ze wilden. Op een dag had ik zo erg honger en zoveel
pijn dat ik dacht: waarom zou ik dit doen, zonder er
betaald voor te krijgen? Ik wist waar de oudere meisjes
stonden die als hoer werken. Ik ben erheen gegaan en
observeerde hen. De meisjes legden contact met mij en
waren heel erg lief. Ze gaven me kleding, wasten mijn
lichaam en uiteindelijk gaven ze me een kamer om te
werken. Ik betaal honderd birr huur per dag.
Sinds mijn zoon is geboren, gaat het niet goed met mijn
werk. Ik verdien maximaal dertig birr per dag. De meeste
mannen die komen zijn erg ruw, veel van hen willen niet
betalen of ze blijven langer dan afgesproken. Jonge
dagloners komen vaak overdag, soms komen er in de
avond oude mannen.
Ik heb een kleine kamer, er past één bed in. Op die
manier kunnen de huurbazen meer vrouwen kwijt.
Daardoor kan ik alleen werken als mijn baby slaapt, ik
weiger mijn werk te doen als hij wakker is. Een keer werd
hij ziek en had ik geen geld voor het ziekenhuis.. Ik ben
toen gaan bedelen en sliep weer op straat, omdat ik
geen geld had voor de huur.

Ik weet niet wie de vader is van mijn kind. Ik was erg
jong en wist nergens iets vanaf. Ik was zelfs nog nooit
ongesteld geweest. Mijn buik begon opeens te groeien.
Ik vroeg anderen wat er met me aan de hand was, toen
was ik al zeven maanden zwanger. Pas na de geboorte
heb ik mijn eerste menstruatie gehad. Ik gebruik nu altijd
condooms bij mijn klanten.

naar haar werkgevers om hen de
geur van de bonen te laten ruiken:
een Ethiopisch ritueel. Ze stalt de
bekers uit op het dienblad en vult
ze tot aan de rand met koffie. Met
precisie schept ze flink wat suiker in
elk kopje. Dan deelt ze de koffie uit.

Ik vind de seks erg pijnlijk. Ik heb nog nooit op een
goede manier seks gehad in mijn leven. Altijd als ik seks
heb, denk ik aan die eerste keer dat ik verkracht werd
door vijf mannen. In gedachten ga ik weg uit de situatie.
Als mijn klanten tegen me praten, hoor ik ze niet eens.
Soms geef ik zelfs per ongeluk al het geld terug als het
voorbij is, omdat ik zo in de war ben.

“Samen met Nesuha doe ik het
huishouden bij deze familie. Ik kom
van het platteland. Mijn werkgevers
hebben al heel veel meisjes in dienst
gehad. Dat doen ze zodat meisjes
als ik ook de kans hebben om naar
school te gaan. Mijn ouders hadden
geen geld om mij naar school te
sturen. Mijn werkgever is verre familie,
daarom kon ik hiernaartoe.

Ik probeer niet te denken aan de dag van morgen. Ik
wilde dat ik het ongedaan kon maken dat ik een kind
heb. Nu hij er is, wil ik graag weten wie de vader is, zodat
mijn zoon een vader heeft. Niets in mijn leven maakt
me nu blij. Zelfs als ik lach, ben ik van binnen niet blij. Er
is duisternis in mijn hart. Ik zou zonder te aarzelen het
meest vuile en zware werk doen, als ik maar de kans krijg
om uit deze situatie te komen.”

Tafachi
Tafachi schudt de bonen op het kolenvuurtje in de
woonkamer. De rook cirkelt omhoog. De geur van
koffie vult de ruimte. Als de bonen bruin zijn, loopt ze

Nesuha en ik wisselen af. Een van
ons gaat overdag naar school en
de andere in de avond. We koken,
doen de was en maken schoon: alles
wat met het huishouden te maken
heeft. Ik vind het fijn hier. Het is hier
beter dan waar ik vandaan kom. Mijn
werkgever noem ik ‘moeder’. Ik hou
heel veel van haar. Ik wil hier altijd
blijven wonen. Ik ben gelukkig.”

‘Bij elke klant denk ik terug aan die eerste keer
toen ik ontmaagd werd door vijf mannen. Ik
ben soms zo bang en warrig dat ik na afloop in
plaats van wisselgeld het hele bedrag teruggeef.
Ik werk alleen als mijn zoon slaapt, want we
hebben maar één kamer.’
Liya
vermoedelijk 14 jaar, moeder van Zula (1), prostituee

Het droomhuis van Liya heeft veel verdiepingen en een zwembad op het dak. Er is een tuintje voor het huis en een auto waarin zij
zelf rijdt. Ze hoopt er later te wonen met een zorgzame, lieve, knappe man en Zula. Ze wil niet nog meer kinderen.

‘Ik wilde naar school en dat kon niet in het dorp
waar ik vandaan kom. Daarom ben ik naar verre
familie in Addis gegaan. Ik help in de huishouding
en ga ook naar school. Soms mis ik mijn familie,
maar niet vaak en regelmatig bel ik met mijn
moeder.’
Nesuha
15 jaar, migreerde en is gelukkig met haar leven in Addis

Tafachi tekende haar droomhuis met daarnaast zichzelf. Ze wil het liefst in dit huis wonen met ’moeder’ Jember.

Nesuha’s droomhuis is niet compleet zonder Ethiopische koffieceremonie. De tekst ‘I love mother’ drukt haar liefde uit voor haar werkgever.

‘Mijn droom is om in een goed huis te wonen,
met de moeder van het huis waar ik nu werk.
Dit huis is beter dan bij mijn eigen familie. Ik
vind het fijn hier.’
Tafachi
15 jaar, werkt als huismeisje in Addis

‘Wij hebben altijd twee meisjes in huis. Vaak is
dat familie van het platteland. We proberen de
meisjes alles te geven wat ze nodig hebben. Ze
werken hier, maar kunnen ook naar school. Door
ze hiernaartoe te halen, krijgen ze kansen die ze
thuis niet hebben.’
Jember
heeft twee huismeisjes in dienst

Talent
Hope Centre. Een passende naam
voor deze plek. Twaalf jongens
re-integreren hier na een leven op
straat. Er is plaats om te sporten
en in de eetzaal hangen foto’s van
uitjes. Een van de jongens werkt
in de moestuin op de compound,
iemand anders is bezig met de was.

Biruk
Biruk (25 jaar) is een van de
hulpverleners. Ooit re-integreerde hij
zelf via het centrum. Als voormalig
straatkind, weet hij als geen ander
hoe het is om te leven op straat.
“Het re-integratietraject veranderde
mijn leven. Ik vond eindelijk een doel,
er was weer hoop. De oprichter van
het centrum vertelde me dat ik talent
had om te werken met jongeren. Hij
hielp me om hier te komen. Vorig jaar
overleed hij en dat was het moment
dat ik besloot om in zijn voetsporen
te treden. Ik geloof dat hij van boven
naar mij kijkt.

Mijn thuissituatie was niet fijn. Mijn broer kleineerde me
en mijn moeder sloeg mij. Dat was de reden dat ik op
straat terechtkwam. De onderlinge zorg voor elkaar op
straat sprak me aan. Straatjongens zien elkaar als broers.
We leefden in een klein groep. Als iemand er niet was,
werd er eten bewaard. We deden alles samen: eten,
vechten, stelen. De groep gaf bescherming en zorgde
ook voor trots.
Het leven op straat heeft een donkere kant: er is geen
enkele hoop. Er wordt niet gedacht aan de dag van
morgen. Als er geld is, gebruik je het. Als er eten is,
eet je het op. Het is als een eindeloos leven zonder
doel. Ik heb veel meegemaakt. Zo probeerde ik uit
Ethiopië te vertrekken, de grens over te gaan. Ik heb
ingebroken in huizen, gevochten en in de gevangenis
gezeten. De gevangenis is de meest verschrikkelijke
plek die er is, waar bijna alle straatkinderen wel een
keer terechtkomen. Ik had het geluk dat mijn broer een
gangleider was, dus ik werd gespaard.
De littekens op mijn armen komen van zelfverwonding.
Dat zie je bij verschillende jongens. Het is een manier om
met emoties om te gaan, maar het is ook een manier om
respect te krijgen, het laat zien hoe sterk je bent.
In Hope Centre heb ik weer een doel gekregen. In de
toekomst wil ik mijn eigen centrum oprichten. Daarnaast

wil ik een afbouwbedrijf starten; ik ontdekte dat ik ook
een talent heb voor klussen en schilderen."

Sisay
De zeventienjarige Sisay heeft zijn bouwprojecten
uitgestald. Een helikopter die daadwerkelijk kan vliegen.
Een graafmachine die door middel van injectiespuiten
bediend kan worden. Een bestuurbare auto. Allemaal
ingenieus gebouwd van karton en afvalmaterialen.
“Bouwen is mijn leven. Ik doe het al vanaf dat ik een klein
kind was. Ik weet nog dat ik groep twee zat en samen
met een vriend een ambulance bouwde. We wonnen
er een prijs mee van honderdvijftig birr. Mijn ouders
stierven toen ik jong was, ik leefde bij mijn oom. Onze
relatie was niet goed. Hij snapte mijn drang niet om
dingen te maken. Hij maakte het kapot en gooide het in
de latrine. Mijn oom zei tegen mij dat ik mijn tijd moest
gebruiken om te werken. Ik mocht van hem niet naar
school.
Op zevenjarige leeftijd besloot ik van huis weg te lopen,
op zoek naar een beter leven en betere kansen. Ik
leefde op straat in een stad in het laagland en toen ik
tien jaar was, kreeg ik van een vrachtwagenchauffeur
een lift naar Addis. Daar kwam ik in contact met andere
straatkinderen.

Het leven in Addis was zwaar. Ik
raakte verslaafd en kwam af en toe in
de gevangenis terecht. Wat me op de
been hield, was het blijven bouwen.
We hadden bijvoorbeeld geen licht
’s avonds, dus bouwde ik een lamp
met een dynamo. Ik word heel boos
als mensen zeggen dat ik moet
stoppen met bouwen. Ik moet het
gewoon doen! Ik ben geïnspireerd
door mensen die grote machines
bouwen. Ik hoop later een eigen
bedrijf te hebben in machinebouw.
Nu heb ik het plan om deze stoel te
bouwen die ik geschetst heb. Ik moet
alleen nog de materialen bij elkaar
krijgen. Het is een verstelbare stoel
bedoeld voor oudere leerkrachten.
Ik ga naar een avondschool en
zie dat mijn docenten soms erg
moe en gefrustreerd zijn. Ze zijn
eigenlijk te oud om lang te staan. De
leerkrachten zijn er voor ons, om ons
te helpen. Dan moeten wij hen ook
helpen.”

'Mijn ouders stierven toen ik jong was en mijn
oom snapte niet mijn drang om dingen te
bouwen. Hij maakte het kapot en gooide het
weg. Ik mocht niet naar school. Toen ik zeven
jaar was, besloot ik weg te lopen. Uitvinden is
mijn leven. Ik kan niet zonder. Zelfs toen ik op
straat leefde, ging ik ermee door. In de toekomst
hoop ik een eigen machinebouwbedrijf te
hebben.'
Sisay
17 jaar, re-integreert na een leven op straat
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Buiten een zinderende hitte. Binnen
in het traditionele ronde strohuis is
het donker en koel. Selam, de moeder
van Biritu, schenkt boarde voor ons in
– een drank van gerst, maïs en water.
We zitten op de houten bankjes rond
de tafel. ‘Happy life from now’, stelt
het plastic tafelkleedje. Dit is het
moment. Het einde – of eigenlijk het
begin – van onze zoektocht. Eindelijk
kunnen we de vraag stellen waar het
allemaal om draait. Waar is Biritu?
Anderhalf jaar voor dit moment
ontmoette Marjan in de hooglanden
van Ethiopië een elfjarige jongen.
Hij had geprobeerd om weg te
lopen van huis. Weg van de liefde
van zijn moeder, van de bekende
bergweggetjes in zijn dorp. Op zoek
naar wat? Het verhaal liet Marjan niet
los: wat beweegt een kind om alles
achter te laten?
Biritu bleek niet het enige kind te
zijn. We gingen een aantal weken
naar Ethiopië om kindmigratie te
onderzoeken en ontdekten de
enorme omvang ervan. Veel meisjes

vertrekken naar Saoedi-Arabië en werken daar onder
de meest verschrikkelijk omstandigheden. Jongens
gaan het land uit en dromen van het opbouwen van
een nieuw leven in Europa. En dan zijn er ook nog heel
veel kinderen die binnen de grenzen van Ethiopië zelf
migreren.
Al de mensen die we hebben gesproken op
onze zoektocht – ouders, hulpverleners, politie,
dorpsbestuurders, onderzoekers en kinderen – hebben
ons geholpen om te plaatsen wat in ons hoofd zo
onvoorstelbaar leek. Toch blijft het onnatuurlijk: een kind
dat uit eigen beweging zijn ouders verlaat. Dat zagen we
in de ogen van Biritu’s moeder toen ze vertelde dat haar
zoon verdwenen was.
We hebben het beter leren begrijpen; de geboorte van
migratie. De drang van jonge kinderen om weg te gaan.
Om soms een ogenschijnlijk arbitraire reden als nieuwe
schoenen. Maar daarachter de simpele behoefte aan
hoop en perspectief. Om iets te maken van je leven, een
gok te wagen: met je eigen leven als inzet, omdat alles
beter is dan blijven op de plaats waar je bent. De zo
gewone wens als kind, als mens om vooruit te komen.
Om op te bouwen. Om te overleven…
Onze hoop is dat dit boek meer inzicht biedt in de reis
die Biritu en vele andere kinderen maken.
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